
Professional Products

Skinsept   Mucosa
Antyseptyka wrażliwych obszarów.
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Oferujemy kompletną paletę produktów oraz systemy
gwarantujące utrzymanie wysokiego standardu higieny
instytucjonalnej, szpitalnej, tekstylnej i przemysłowej.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpracy.
Ecolab - Państwa partner w dziedzinie higieny!

www.ecolab.com

Skinsept   Mucosa

Podstawy antyseptyki odgrywają istotną rolę w pracy szpitala i praktyce
lekarskiej. Skinsept Mucosa będąc środkiem dostosowanym do biotopu
śluzówek działa szybko i długotrwale na patogenną mikroflorę śluzówek.

®

Właściwości Korzyści

Szerokie spektrum działania wobec
mikroorganizmów najczęściej wystę-
pujących na śluzówkach: bakterii,
grzybów, pierwotniaków.

Aktywny wobec wirusów
HIV, HBV i Herpes.

Aktywny również przy obciążeniu krwią
i substancjami białkowymi.

Krótki czas działania.

Połączenie znanych substancji aktywnych

Zawiera dodatek kwasu mlekowego.

Działanie remanentne.

Autosterylność.

Optymalna lepkość.

Bez dodatków barwników.

Kompatybilny ze środkami
do odkażania skóry.

Świadectwo rejestracji MZiOS
nr 11588/M/99

Pewne działanie we wszystkich zastoso-
waniach szpitalnych i praktyce lekarskiej.

Bezpieczeństwo w szczególnych sytu-
acjach np. poród.

Niezmienna aktywność również w naj-
cięższych warunkach praktycznych

Oszczędność czasu, łatwe posługiwanie
się preparatem.

Najlepsze zabezpieczenie przed niezna-
nymi i niepożądanymi działaniami
ubocznymi.
Bezpieczeństwo pacjenta i personelu.
Znikome prawdopodobieństwo powstania
oporności mikroorganizmów.

Fizjologiczna wartość pH - dopasowany
do biotopu śluzówki.

Gwarantowana ochrona przez długi okres
dzięki dodatkowi chlorheksydyny.

Brak możliwości skażenia produktu mimo
wielokrotnego otwierania butelki.

Przedłużony kontakt preparatu
ze śluzówką.

Brak zmian optycznych na tkankach
poddanych działaniu preparatu.
Ochrona bielizny, pościeli i podłóg przed
poplamieniem.

Bezproblemowe stosowanie na obsza-
rach przejściowych skóry i śluzówki.

Przebadany klinicznie.

Jednostkowe

Butelka 500 ml

Butelka 1000 ml

Handlowe

Karton 12 x 500 ml

Karton 12 x 1000 ml

Symbol

ATM 2

ATM 12

Opakowania

Skład:

Działania niepożądane:

Przeciwwskazania:

100 g roztworu zawiera:
10,40 g etanolu (96%); 1,67 g nadtlenku wodoru (30%);
1,50 g roztworu glukonianu chlorheksydyny (20%).
Pozostałe składniki:
kwas mlekowy, macrogol (hydroksystearynian glicerolu),
polyvidon, wodorotlenek sodu, substancje zapachowe,
woda oczyszczona.

W rzadkich przypadkach nie można wykluczyć reakcji aler-
gicznych na składniki preparatu, czasami możliwe lekkie
uczucie pieczenia.

Preparatu nie należy stosować u niemowląt i małych dzieci.
Nie stosować do odkażania ran o dużej powierzchni. Preparatu
nie wprowadzać do oka. Skinsept Mucosa nie powinien być
stosowany w obrębie jamy brzusznej (np. śródoperacyjnie)
oraz na błonach śluzowych nosa i oskrzeli. Preparatu nie
stosować w przypadku znanych reakcji alergicznych na
składniki preparatu.
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Centrala:
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street North
St. Paul, Minnesota 55102 - USA
tel.: +1-651-293-22 33; fax: +1-651-293-20 92

Europa:
GmbH

Reisholzer Werftstraße 38-42
D-40554 Düsseldorf - Deutschland
tel.: (0211) 9893-0; fax: (0211) 9893-384

Ecolab
Polska:

Sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69
30-504 Kraków - Polska
tel.: 0-12 26 16 100; fax: 0-12 26 16 101

Ecolab

Przeznaczenie

Do antyseptycznych zabiegów na powierzchni błon śluzo-
wych oraz graniczącej z nimi skóry w obrębie żołądzi prącia,
ujścia cewki moczowej.

Zastosowanie i sposób użycia

Jeżeli nie zostało zalecone inaczej przez lekarza, roztwór
nanieść jeden raz aż do uzyskania całkowitego pokrycia
środkiem, i poddać działaniu preparatu w ciągu 60 sekund.
W przypadku podejrzenia o występowanie wirusa HBV
należy wydłużyć czas stosowania preparatu do 30 minut.

Środki ostrożności:
Preparat jest gotowym środkiem odkażającym. Nie należy go rozcieńczać. Nie stosować
w połączeniu z anionowymi związkami powierzchniowo-czynnymi, może to prowadzić
do dezaktywacji substancji czynnych. Chronić przed dziećmi.
Uwaga: preparatu nie stosować po upływie daty ważności.
Warunki przechowywania: nie przechowywać w temperaturze powyżej +25°C.


